Centro de Assistência
PROCESSO SELETIVO Nº 1/2020
Social de CAPÃO BONITO COMUNICADO – 04/01/2021

CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO
O CASCB - Centro de Assistência Social de Capão Bonito vem informar, em função da não renovação dos
convênios anteriormente firmados com a Prefeitura Municipal de Capão Bonito, o CANCELAMENTO do
Processo Seletivo nº 01/2020.
Os candidatos inscritos poderão solicitar a devolução integral dos valores referentes às inscrições da seguinte
forma:
- na página inicial do site www.publiconsult.com.br, clicar na guia FALE CONOSCO;
- no menu aberto selecionar SUPORTE AO CANDIDATO;
- na área referente ao PROCESSO SELETIVO Nº 1/2020 do CASCB - Centro de Assistência Social de Capão
Bonito, clicar na opção SUPORTE;
- no campo referente ao ASSUNTO, digitar: DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO;
- no campo “Digite resumidamente sua dúvida ou solicitação”, digite as seguintes informações:
- Autorizo efetuar a devolução da taxa de inscrição através da seguinte conta corrente bancária
(digitar integralmente este texto antes de preencher as demais informações)
- Nome do favorecido (preencher com o nome do titular da conta corrente – Atenção: sob a
responsabilidade do candidato pode ser uma conta corrente de terceiro, estando tácito que o preenchimento do
formulário implica em autorização do candidato neste sentido; não poderá ser utilizada conta corrente de pessoa
jurídica, ou seja, vinculada a CNPJ);
- CPF (preencher com o CPF do destinatário da conta – atenção, se não for a sua conta não coloque o
seu CPF)
- Banco (preencher com número e nome do banco. Ex.: 001 – Banco do Brasil, 033 – Santander, 341 –
Itaú, etc.)
- Tipo da conta (preencher com conta corrente ou conta poupança)
- Nº da agência (preencher sem o dígito)
- Nº da conta corrente (preencher o número completo com o dígito. Ex.: 01000202-4, 23579-3, etc.)
Este procedimento deve ser feito uma única vez, mesmo que o candidato tenha se inscrito para mais de um cargo.
Neste caso a empresa Publiconsult ACP Ltda se incumbirá de verificar a quantidade de inscrições e procederá a
devolução do valor integral.
Os candidatos que solicitarem a devolução até o dia 25 de janeiro de 2021 receberão a transferência até 29 de
janeiro de 2021.
As solicitações efetuadas entre a primeira data o dia 22 de fevereiro de 2021, terão as transferências realizadas
até 26 de fevereiro de 2021.
Solicitações efetuadas após estas datas receberão as transferências no prazo máximo de 5 dias úteis após o
pedido.
Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário de solicitação de
devolução da inscrição. Em caso de dúvida para realização do pedido, o candidato poderá solicitar auxílio através
do telefone (15) 3219-3700, nos dias úteis, das 9h00 às 16h00.
O presente edital está sendo divulgado no quadro de avisos do Centro de Assistência Social de Capão
Bonito (CASCB), nos sites www.publiconsult.com.br e www.cascb.org.br e, em versão resumida, na
Imprensa Oficial do Município de CAPÃO BONITO (http://imprensaoficial.capaobonito.sp.gov.br/).
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